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 ägg

 dl socker

 / tsk vaniljsocker

 krm salt

 / dl vetemjöl

 msk kakao

 g smör

saft och rivet skal

av  lime

Fyllning
 g smör

 msk socker

 tsk mjöl

 tsk kakao

 dl grädde

 dl mjölk

Garnering
skivad lime

Det här smarriga receptet har jag fått av min kära vän Sandra. 
Jag piffade upp dem med lite lime – hoppas hon gillar det.

22 st
.  Sätt ugnen på  grader.

.  Vispa ägg och socker pösigt. Blanda vaniljsocker, salt, mjöl och 

kakao. Rör ner blandningen i smeten.

.  Smält smöret och häll i. Tvätta limen och riv det yttersta skalet 

samt pressa ur saften och blanda i.

.  Häll knappt  msk smet i varje bullform. Grädda i - minuter.

.  Blanda ingredienserna till fyllningen i en kastrull och låt den  

koka i cirka  minuter.

.  Klicka  msk fyllning i varje form direkt efter gräddning. Låt

fyllningen stelna något före servering. Dekorera med skivad lime.
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 cm röd chilifrukt

 dl mjölk

 rutor mörk choklad

Garnering
vispad grädde

kakao

en strimla chili

En extra stor kopp höjer mysfaktorn.

2 koppar
. Snitta chilin och skrapa bort kärnorna. Hacka fi nt.

.  Värm upp mjölken tillsammans med chilin och chokladen – låt 

den bli riktigt het utan att koka.

.   Häll upp i stora, mysiga koppar och toppa med vispad grädde, 

pudrad kakao och en bit chili.

Chili och andra starka 

kryddor kan öka

förbränningen!
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Det bästa av två världar – muf  nsens praktiska portionsförpack-
ning och den underbara smaken av cheesecake. Så goda att 
de hjälper både mot förkylning och krossade hjärtan. Nåja.

8 stycken
.  Smält smöret. Krossa kexen grovt och blanda med det något 

avsvalnade smöret.

. Tryck kexmassan till en kakbotten i  st dubbla bullformar.

.  Värm en halv deciliter av grädden i en kastrull. Tag av från

värmen och bryt ner chokladen i grädden. Rör tills den har smält.

.  Vispa upp resten av grädden, den ska bli riktigt fast. Blanda med 

den helt avsvalnade chokladröran.

.  Fyll upp muffi  nsformarna med chokladgrädden och ställ i frysen 

minst  timmar. Sikta över kakao och dekorera med en liten

chokladknapp vid servering.

 g smör

 g digestivekex

 dl vispgrädde

 g vit choklad

Dekoration
kakao

chokladknappar
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 paket pepparkaksmix

Topping
 g färskost

 dl fl orsocker

 tsk vaniljsocker

 dl lingonsylt

Dekoration
lingon

citronmeliss

Lingon och pepparkaka ger en härlig brytning 
i de här superenkla bakelserna.

16 rutor
.  Rör samman smeten enligt anvisning på

förpackningen. Grädda kakan i en smord

och bröad form, x cm.

. Låt svalna något och skär i kvadrater.

.  Blanda samman alla ingredienser till

toppingen och klicka ut på rutorna. Dekorera 

med färska eller frysta lingon samt citronmeliss.

Blir man verkligen snäll av

pepparkakor? Förr i tiden

trodde man det, och den svensk-

norsk-danske kungen Hans,

som regerade 1497-1501,

ordinerades pepparkakor för

sitt usla humör. Det blev

knappast sämre i alla fall!
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 paket morotskaksmix

Topping
 dl vaniljvisp

 pkt saff ran

citronmeliss eller päron

Det här och en hel massa annat bjöd jag på när jag fyllde år. 
Gissa vad som tog slut först? Ett gott tecken på att man inte 
behöver krångla till det för sig.

16 rutor
.  Rör samman smeten enligt anvisning på förpackningen. Grädda 

kakan i en smord och bröad form, x cm.

. Vispa vaniljvispen och blanda med saff ran.

.  Låt kakan svalna och skär i rutor. Klicka på saff ranstoppingen och 

dekorera med citronmeliss eller ett skivat päron.
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